
Pressmeddelande
02 mars 2022 13:10:00 CET

  Ekobot Sidensvansvägen 8 125 56 Älvsjö

Ekobot AB erhåller en första order för 
pilotinstallation hos kund i Nederländerna

Ekobot tecknar avtal med ett ordervärde på ca 150 000 SEK till kund i Nederländerna för 
leverans av robotsystem till pilotinstallation under odlingssäsongen 2022.

Ekobot AB har ingått ett första kundavtal för installation av robotsystem i Nederländerna.  Avtalet 
har ingåtts med en av nederländernas största grönsaksodlare, Aardappelen V.O.F. Avtalet avser en 
pilotinstallation under odlingssäsongen 2022. Pilotinstallationen sker på kommersiella villkor men 
på en begränsad odlingsyta.  Ordervärdet på ca 150 000 skall ses mot bakgrund av en prissättning 
på ca 35 000 SEK per hektar. Detta ligger helt i linje med Ekobots tidigare antaganden,  där ett 
enskilt robotsystem är anpassat för 10 hektar odling per år.  
 
Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar avtalet:
- Vi har arbetat strategiskt mot den nederländska marknaden under ett par års tid. Vi signerade 
nyligen Letter of intent med ett antal nederländska kunder. Det är oerhört glädjande att vårt första 
kommersiella genombrott nu sker på den nederländska marknaden. Avtalet är också ett tydligt 
kvitto på att vi har en väl fungerande teknologi och det är ett bevis på att våra antaganden gällande 
prissättning gentemot kund är korrekta. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till vår 
säljorganisation som skapat mycket goda kundrelationer på den nederländska marknaden, det 
bådar gott för framtiden.
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-03-02 13:10 CET.
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